
 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ  
OD POJISTNÉ SMLOUVY 

  

Formulář pro odstoupení od pojistné smlouvy   

Údaje o pojistiteli (adresát): 

AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem 01486260, jednající prostřednictvím své pobočky  AIG Europe Limited, organizační složka 
pro Českou republiku, identifikační číslo 24232777, se sídlem na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75864.  

Kontaktní údaje:  AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 

E- mail:  zakaznik@aig.com      Tel.: +420 844 000 002          Fax: +420 234 108 383   
 www.aig.cz 

 

Údaje o pojistníkovi a pojistné smlouvě: 

Jméno, příjmení, titul: 

Kontaktní adresa: 

Telefon: E-mail: 

Datum narození: Číslo účtu pro vrácení zaplaceného pojistného: 

Pojistná doba  od: Pojistná doba do: 

Typ pojištění:         Individuální cestovní pojištění                      Celoroční cestovní pojištění                         Pojištění storna 

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od pojisnté smlouvy č.                                        uzavřené dne                            

.  

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:   

1. Právo   odstoupit   od   smlouvy 

1.1. Do   14   dnů   máte   právo   odstoupit   od   této   smlouvy   bez   udání   důvodu. 

1.2. Právo   odstoupit   od   smlouvy   bez   udání   důvodu máte  ve   lhůtě   30   dnů   ode   dne následujícího   po   dni, kdy jste  obdržel 
sdělení o uzavření obchodu na dálku, nebo ode dne, kdy Vám byly předány  pojistné podmínky. 

1.3. Pro   účely   uplatnění   práva   na   odstoupení   od   smlouvy   musíte   o   svém   odstoupení od   pojistné   smlouvy   informovat  
pojistitele, tedy společnost AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku,  se   sídlem V Celnici 1031/4, 110 00   a   
uvést číslo Vaší pojistné smlouvy,  Vaše   telefonní   číslo   a   e-mailovou   adresu, pokud vlastníte)   a sice  formou jednostranného   
právního   jednání   (tímto se rozumí  dopis   zaslaný   prostřednictvím  provozovatele   poštovních   služeb,   faxem   nebo    e-
mailem).   Můžete   použít   přiložený vzorový   formulář   pro   odstoupení   od   smlouvy,   není   to   však   Vaší   povinností. 

1.4. Aby   byla   dodržena   lhůta   pro   odstoupení   od   této   smlouvy,   postačuje   odeslat  odstoupení   od   smlouvy   před   uplynutím   
třicetidenní   lhůty. 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

2.1   Pokud   odstoupíte   od   pojistné    smlouvy,   vrátíme   Vám   bez   zbytečného   odkladu,   nejpozději  do   30   dnů   ode   dne,   kdy   
nám došlo   Vaše   oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy,   platby, které   jsme   od   Vás   obdrželi v souvislosti s uzavřením pojistné 
smlouvy  na účet uvedený v písemném oznámení o odstoupení (formuláři o odstoupení od pojistné smlouvy).   
 
 

 

 

Vyplněný podepsaný formulář zašlete na níže uvedenou adresu nebo e-mail: 

 
AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku  
Cestovní pojištění 
V Celnici 1031/4 
110 00 Praha 1  

 

E- mail:  zakaznik@aig.com     Tel.: +420 844 000 002        Fax: +420 234 108 383  
 www.aig.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutím Vašich osobních údajů společnosti AIG v souvislosti s odstoupením od pojistné smlouvy berete na vědomí, že Vaše Osobní údaje budou shromažďovány a  zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a s Pravidly ochrany osobních údajů, které naleznete na www.aig.com/cz/cz-privacy-policy. 
Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat správce sám nebo prostřednictvím pověřeného zpracovatele (včetně spřízněných osob patřících do skupiny American International Group se sídlem v členském státě EU). Ve všech 
případech však budou zachovávány všechny povinnosti, které správci a zpracovatelům plynou ze zákona č. 101/2000 Sb.  

Datum :   Místo:  Podpis 
pojistníka 
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